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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 10. januar 2019 kl. 17.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Kort status for økonomi 
4. Lejere Uggerby Husflid, Vendia Kaffe og andre brugere af huset 
5. Udlejning 
6. Nøgleadministration og pedelordning 
7. Kasserer, projektleder, administrator 
8. Generalforsamling 
9. Arbejdsplan for foråret 2019, kort status, De Grå Mænd 
10. Eventuelt 

Deltagere 

Kresten Andersen, Carl Peter Bylund, Kim Nygaard Hansen, Erik Andresen, Joachim Bremer, Jør-
gen Vendelbo, Poul Fransen (afbud fra Elna Jensen)  

Referat 

Pkt. 1 

Kresten byder velkommen 

Pkt. 2 

Referat fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2018 godkendt. 

Pkt. 3 

Kim fremlægger og gennemgår status for økonomi og regnskab for 2018.  

Der er indestående på Drift, Bryggruppen og Medlemmer på hhv. ca. 125.000 kr., 8.000 kr. og 
1.700 kr.  

Medlemmerne af Bryggruppen har hver betalt 300 kr. 

54 mangler at betale kontingent.  

Tilskuddet på 125.000 kr. fra LAG Nord er modtaget. Med de afholdte udgifter til bl.a. vinduer i kæl-
deren og ved Uggerby Husflid kan tilskuddet på 100.000 fra ENV Fonden nu søges udbetalt. 

Julemarkedet gav et overskud på ca. 2.400 kr. Julemarkedet i år er planlagt til 23. og 24. novem-
ber. Det er vigtigt at få det annonceret i god tid. 

Pkt. 4 

Der skal gives en samlet byggetilladelse for anvendelsen af kælderen, inkl. Vendia Kaffe og bryg-
rummet. 

Etageadskillelsen mellem Uggerby Husflid’s drejerværksted og rummet med ventilationsanlægget i 
kælderen skal brandsikres.  

Det er aftalt med Uggerby Husflid at sætte deres leje ned til 3.000 kr. pr. måned, mod at aktivitets-
huset lejlighedsvis kan disponere over deres lokaler, når de ikke selv bruger dem.  

Kim ser, om forsikringen af huset gælder for den nuværende anvendelse. Ellers skal den opdate-
res.  
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Pkt. 5 

CCH har aflyst weekendopholdene for deres ungdomsophold, da det blev for dyrt i forhold til deres 
budget. De har fundet et andet sted, hvor de kan opholde sig gratis. De vil gerne være på Solhjem, 
hvis der kan findes en ordning. Jørgen taler med Dagli’Brugsen, hvor de køber ind til deres arran-
gementer på Solhjem, om et eventuelt sponsorat.  

Vi forsøger at få en aftale med Christian i Hjørring om vask af linned. Sengetøjet bør skiftes til stry-
gefrit. Vi skal igen overveje om gæster selv må tage sengetøj med. 

A-teamet fungerer godt med den udlejning, vi har nu. Der er altid nogen, som melder sig. 

Pkt. 6 

Der monteres ny bagdør. I den forbindelse kommer der nyt nøglesystem. CP står for udlevering af 
ny nøgler mod kvittering og et depositum på 50 kr.  

Der bliver opsat udendørs nøgleboks med kode til lejerne. CP og Erik står for det. 

Vi overvejer at få etableret omstilling fra Solhjems telefon til egen telefon hos den, som har vagten. 

Pkt. 7 

Kasserer jobbet er en stor opgave, specielt administration af medlemmer og udlejning. Hertil kom-
mer bogføring, moms- og årsopgørelser, afrapportering til fonde, projektledelse, styring af fonds-
midler, f.eks. LagNord og ENV Fonden, ny fondsansøgninger til f.eks. nyt tag og ombygning af 1. 
salen. Hvad gør vi her? 

Til generalforsamlingen laver vi et opgaveskema, hvor medlemmerne kan melde sig til forskellige 
opgaver. Mange har givet udtryk for, at de gerne vil hjælpe. Det er så vigtigt, at alle der melder sig 
får opgaver, så de kommer til at føle sig som en del af fællesskabet omkring huset. 

På næste bestyrelsesmøde 4. marts kl. 18.00 fortsætter vi drøftelsen af opgavefordelingen, her-
under om vi skal have en lønnet forretningsfører.  

Pkt. 8 

Generalforsamlingen bliver 19. marts kl. 19.00 på Skolen.  

Kresten bestiller skolens kantine.  

Kim og Poul sørger for indkaldelse til generalforsamlingen på mail, hjemmeside, Facebook og op-
slag. Vi nåede ikke at få annonce i To Sogne. 

Kim, CP og Poul er på valg.  

Det øvrige praktiske aftaler vi på bestyrelsesmødet 4. marts 

Pkt. 9 

De Grå Mænd kommer fra på onsdag til diverse opgaver på To Do listen, f.eks. opfølgning på kra-
vene i byggetilladelsen for værelsesfløjen. 

Den videre ombygning tages op på et senere møde. 

Pkt. 10 

Intet 

 

Referat v/Poul Fransen 


